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 מנכ"ל/מזכיר - אלבזאלי  :נוכחים

 גזבר  מיכה זנו  

 יועמ"ש -עו"ד אורן ארבל  

 

 פיקוח /שירותי ניהול להתקשרות החלטה על  הנדון:

 תי היסעים ושירותי הסעות של תלמידיםשירומכרזי משכ"ל למתן גרת במס

 
בוחנת את ולצורך כך היא , "(השירותים)להלן: "מתן שירותי הסעות  צורךל ניםהרשות מעוניינת להתקשר עם קבל

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ )להלן: תפרסם שפרסמה ו יםלעשות שימוש במכרזהאפשרות 
 .םזוכים במסגרתה לקביעתושר הפנים  לאישור בכפוף ,("משכ"ל"

 

יש לרשות  מכרז,בין הרשות לבין זכיין / זכיינים ב נה/התקשרויות שתיערך / ההתקשרותלצורך ניהול ופיקוח על 

מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת  זההוועדה סבורה כי במקרה  .חצורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקו

 :לאור המפורט להלן התקשרות עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח

 

 :נימוקים לבחירת משכ"ל

ולים ובתהליך שלטון המקומי יש צוות מקצועי המסייע בתכנון מפורט של המסלשל הק וכלכלה לחברה למש .1

 קבלת ההחלטות.

 ק וכלכלה מבצעת את המכרז במהירות ובמקצועיותהחברה למש .2

ציגי החברה עורכים יקוח ובקרה בשטח, נהחברה למשק וכלכלה מסייעת לעיריית נהריה במשך כל השנה בפ .3

 הנהגים. תורישיונו, מסמכי הרכב תע ובודקים את הרכב המבצע את הפעילוביקורות פת

כרז המוצע לכל הרשויות בארץ בשל התועלת הכלכלית במטוי את החברה למקש וכלכלה מביאה לידי בי .4

 ההיקף הכלכלי הגדול הנכלל בו.
 

במסגרת בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר,הוועדה מחליטה כי אור כל האמור לעיל, : להחלטה

די תים על יורשיעל מתן הירותי ניהול ופיקוח קבלת שהרשות תתקשר עם משכ"ל ל המכרזים האמורים לעיל,

לתקנות   (15)3במסגרת ההתקשרויות שתערכנה עם זכיינים במכרזים כאמור, וזאת בהתאם לתקנה   בלניםהק

. תוקף 1950 –תשי"א הפת הרביעית לצו המועצות המקומיות, לתוס  (15)3סעיף /1987העיריות )מכרזים(, התשמ"ח 

 .31.8.2022א עד ליום מור יההול ופיקוח כאשירותי הני לקבלתההתקשרות עם משכ"ל 

 

ימי עבודה  7חוזה ייחתם בתום ה. במידיהוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות : פרסום

 . (ם יש דחיפות שמצדיקה קביעה אחרת, יש לפרט)א. בכפוף לאמור לעיל מיום הפרסום

 .(באתר האינטרנט שלהגם הוועדה כי משכ"ל תפרסם החלטה זו מבקשת למען הסדר הטוב, )

 ימי עבודה מיום כריתתו. 7-החוזה שייחתם בין הרשות לבין משכ"ל יפורסם באתר האינטרנט של הרשות לא יאוחר מ

 

 

 


